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Nieuwsbrief 18 Wk 06-2016 

Beste leden VCH, 

Middels deze nieuwsbrief wil het bestuur jullie op de hoogte houden van zo veel mogelijk nieuwtjes en dingen die spelen binnen 

onze vereniging. 

VCH Mini’s 

Maandag 1 februari is VCH weer gestart 

met de training van Mini’s. Onder 

deskundige leiding van Yolanda en Manon 

is gesart met maar liefst 8 kinderen. Een 

week daarop waren er zelfs 11. Dit 

betekent dat er onder de jeugd dus wel 

degelijk behoefte en belangstelling is voor 

de sport die wij allemaal met veel plezier 

beoefenen. Maar er kunnen er nog meer 

bij. Enthousiasmeer je broer of zus, 

(klein)kinderen,  neefjes en nichtjes, 

buurkinderen enz. Laat ze gratis en 

vrijblijvend kennis maken met volleybal. 

Iedere maandag van 18.00 tot 19.00 uur. 

Ook hier is hulp nodig. Als je wilt helpen, neem dan even contact op met Manon of Yolanda. Dit worden onze toekomstige 

sterspelers! 

VCH 50 jaar 

Het lijkt nog ver weg (en dat is het ook) maar in de zomer van 2018 bestaat VCH 50 jaar. Dit willen we graag groots vieren en 

daar sparen we ook al enige tijd voor. Daarom zoeken we mensen die vast willen beginnen met brainstormen, plannen maken 

en tzt ook de organisatie voor een deel op zich willen nemen. Welke ideeen leven er. Wat willen we doen? Met wie? Hoe? 

Kortom allemaal vragen waar we alvast over willen nadenken. Wie voelt zich geroepen?  

 
Vacatures 

Per 1 juli neem Karin afscheid als voorzitter van het bestuur van VCH. Ook Arthur Weghorst als lid van de technische commissie 

heeft aangegeven aan het eind van dit seizoen te stoppen. We zijn dan ook dringend op zoek naar vervanging. Wie voelt zich 

geroepen? Mag ook een (groot)ouder van een lid zijn. Heb je vragen of wil je hier meer over weten, neem even kontact op met 

Karin! 
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Facebook 
 
VCH wil zich binnen de Haastrechtse gemeenschap zo veel mogelijk manifesteren en social media als Facebook is daarbij een 
belangrijk hulpmiddel. Alle aanvoerders van de teams worden door onze webmaster Corné geautoriseerd om berichten op de 
VCH Facebook pagina te plaatsen. Voor de leden is het zaak indien van toepassing deze 
berichten te “liken” of te delen zodat we voortdurend onder de aandacht worden 
gebracht.  
 

Vooraankondiging 

Om alvast in je agenda te plaatsen: 

Woensdag 24 februari 2016 20.30 uur: De kraker van 2
e
 klasse K: Heren 1 tegen Heren 2. 

Zaterdag 12 maart 2016: Bedrijventoernooi 
Zaterdag 12 maart 2016: Activiteit voor NL Doet. (pr@volleybalclubhaastrecht.nl) 
Zaterdag 19 maart 2016: Recreanten Lente toernooi. 
Donderdag 21 april 2016: Laatste trainingen. (let op! Dit is gewijzigd) 
Vrijdag 6 mei 2016: Première musical Titanic. 
Zomer 2018: 50 jaar bestaan VCH 
 
VCH en de PR 
 
Jerrin, Jeroen en Mark van Heren 2 hebben de taak op zich genomen om alle PR activiteiten van en voor VCH onder hun hoede 
te nemen. Zo hebben we in de vorige nieuwsbrief al melding gemaakt van de succesvolle actie met de Grote Clubaktie. Met 
behulp van fondsen van NL-Doet zullen zij op 28 mei op de Haastrechtse jaarmarkt met een stand aanwezig zijn om volleybal te 
promoten en uiteraard nieuwe leden te werven. Enige hulp daarbij wordt daarbij zeer op prijs gesteld. Ook andere ideeën en 
fondsen willen de jongens graag weten. Er is zelfs een speciaal Email adres aangemaakt waar je alles kwijt kunt m.b.t. 
bovengenoemde zaken: pr@volleybalclubhaastrecht.nl 
 
Teamfoto’s 
 
In het nieuwe seizoen willen we graag van alle teams van VCH een recente teamfoto op de website plaatsen. Welke 
hobbyfotograaf wil dit voor ons regelen? 
 
Reanimatie en AED 

 
De mensen die vorig jaar hebben deelgenomen aan de cursus reanimatie en het gebruik van AED zijn 
inmiddels uitgenodigd voor een herhalingscursus op 12 april a.s. Omdat we het zo belangrijk vinden dat 
zoveel mogelijk mensen (leden) levensreddend kunnen handelen kunnen er nog mensen aanschuiven voor 
een verkorte cursus. (1 avond). Kosten neemt VCH voor haar rekening. Laat spoedig even aan Karin weten 
of je alsnog wilt meedoen. 
 

Bestuur 
 
Het bestuur van VCH komt iedere 2 maanden in voltalligheid bij elkaar om alle lopende zaken te bespreken. Wil je ook eens iets 
kwijt, of wil je dit wel een keertje live meemaken, dan kan dat. Ieder lid van VCH is van harte welkom om zijn zegje te doen of 
gewoon mee te luisteren. Meld je wel even aan bij een van de bestuursleden (zie briefhoofd). 
 

Wil je ook eens iets kwijt in de nieuwsbrief, of wil je graag onderwerpen behandeld zien. 

Mail naar ledenvch@gmail.com 

 (Indien je van een van je teamgenoten hoort dat deze nieuwsbrief niet is ontvangen, is bij 

de ledenadministratie waarschijnlijk een onjuist of oud mailadres bekend. Laat hem of haar 

dit even doorgeven aan: ledenvch@gmail.com) Ook verhuisberichten graag tijdig 

doorgeven!  
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